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Hyvä SomnoDent® -kiskon käyttäjä,

SomnoDent®-hoito on hyvä valinta.

SomnoDent® AVANT® -kiskot 
valmistetaan lääkintälaitteiden tiukimpien 
standardien mukaisesti.

SomnoMed® on unihäiriöiden hoitoon 
tarkoitettujen uniapneakiskojen johtava 
valmistaja.

Näissä ohjeissa on hyödyllistä tietoa 
SomnoDent®-kiskon oikeasta käytöstä ja 
ylläpidosta.

Lue nämä tiedot huolellisesti ja ota 
yhteyttä hammaslääkäriisi, jos sinulla 
on kysyttävää.

Kiittäen, 

SomnoMed®

JOHDANTO
SomnoDent®-kisko asetetaan ylä- ja 
alahampaiden päälle nukkumisen ajaksi. 
Kisko työntää alaleukaa hieman eteenpäin, 
jolloin ilmatiet pysyvät avoinna ja potilas 
pystyy hengittämään normaalisti.

SomnoDent®-kiskot räätälöidään 
potilaskohtaisesti. Ne ovat miellyttäviä 
käyttää ja erittäin korkealaatuisia. 
Hoitomyöntyvyys on ainutlaatuinen, ja 
kisko on erittäin tehokas.

OBSTRUKTIIVINEN UNIAPNEA 
(OSA)?

NORMAALI
Normaalin unen aikana 
hengitystiet pysyvät 
auki ja hengitys jatkuu 
tasaisesti.

KUORSAUS
Kun kieli ja pehmeä 
suulaki rentoutuvat, 
ilman liike saattaa 
aiheuttaa kudosten 
värähtelyä, jolloin 
ihminen kuorsaa.

UNIAPNEA
Hengitystiet saattavat 
sulkeutua ajoittain, 
jolloin keuhkoihin ei 
pääse ilmaa. Tällaisia 
hengityskatkoksia 
kutsutaan apneoiksi.4



• potilaalla on sentrilaaninen uniapnea,
• potilaalla on vaikeita hengityssairauksia, 
• potilaalla on leukanivelen toimintahäiriö,
• potilaalla on löysällä olevia hampaita,
• potilaalla on pitkälle edennyt hampaan 

kiinnityskudoksen sairaus tai
• potilas on alle 18-vuotias.
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KÄYTTÖTARKOITUKSET
SomnoDent®-uniapneakiskot on 
tarkoitettu kuorsauksen ja lievän tai 
keskivaikean uniapnean hoitoon 
täysikäisillä potilailla.

SomnoDent®-kiskoon voidaan asentaa 
DentiTrac-mikrotallennin, jolla voidaan 
yhdessä DentiTrac-järjestelmän kanssa 
seurata potilaan hoitomyöntyvyyttä.

EI SAA KÄYTTÄÄ, JOS...
Näitä kiskoja ei saa käyttää seuraavissa 
tapauksissa:

VAROTOIMET
Hammaslääkärin on huomioitava potilaan 
esitiedot, mukaan lukien astma, hengitys ja 
hengityselinsairaudet tai muut oleelliset 
terveysongelmat ja lähetettävä potilas 
asianmukaiselle terveyspalvelujen tuottajalle 
ennen kiskon määräämistä.

VAROITUKSET
Kiskon käyttö voi aiheuttaa seuraavia 
vaikutuksia:

• hampaiden liikkuminen ja purennan 
muutokset

• leukanivelen kipu tai arkuus 
• suun kautta hengittämisen estyminen
• lisääntynyt syljeneritys
• ienten tai hampaiden arkuus

MAHDOLLISET 
HAITTAVAIKUTUKSET
Kiskon käyttö saattaa aiheuttaa tilapäisiä 
haittavaikutuksia, kuten leukanivelen arkuutta, 
lisääntynyttä syljeneritystä, suun kuivumista, 
hampaiden arkuutta, suun pehmytkudoksen  
ärsytystä tai lieviä muutoksia purennassa.

Tällaisten haittavaikutusten pitäisi lakata tunnin 
kuluessa siitä, kun kisko otetaan pois suusta. Jos 
haittavaikutukset jatkuvat, ota yhteyttä 
nukkumiseen erikoistuneeseen 
hammaslääkäriin ja käy säännöllisesti 
tarkastuksissa.

Purennan muutoksia ja leuan jäykkyyttä 
SomnoDent®-kiskon käytön jälkeen voi 
lievittää palautusharjoituksilla. Harjoitusten 
apuna voi käyttää SomnoMed®-palautuskiskoa. 
Myös purukumin pureskelu kiskon käytön 
jälkeen voi auttaa. Palautuskisko toimitetaan 
erikseen. Pyydä lisätietoja nukkumiseen 
erikoistuneelta hammaslääkäriltä.



TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA
• Suojaa kisko auringonvalolta!
• Pidä kisko poissa lemmikkien ja 

pienten lasten ulottuvilta!
• Noudata aina kiskon ylläpito- ja 

puhdistusohjeita.
• Kisko saattaa aluksi maistua ja 

tuoksua hieman muoviselta. Tämä 
maku ja haju häivävät säilytyksen ja 
käytön myötä.
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SOMNODENT®-KISKON KÄYTTÖ
VIHJE! Käytä huulirasvaa ensimmäisinä öinä, 
jolloin käytät SomnoDent®-kiskoa, jotta huulet 
eivät kuivu.

1. AVANT®-hihnan kiinnitys yläleuan kiskoon
Paina sinisen hihnan valkoinen pää yläleuan 
kiskon pidikkeeseen. Vedä hihnaa, kunnes 
hihnan keskiosa on hihnan pidikkeessä.

2. AVANT®-hihnan kiinnitys alaleuan kiskoon
Pidä hihnaa pystysuorassa ja paina hihnan aukko 
kiskon saranaan. Toista sama toisella puolella. 
Käännä hihna alaspäin.

3. Kiskon asettaminen suuhun
Pidä ylä- ja alaleuan kiskoa yhdessä ja aseta 
alaleuan kisko varovasti hampaiden päälle. Paina 
kiskoa etusormella kummaltakin puolelta, jotta 
se istuu tiiviisti ja miellyttävästi.

Kun alaleuan kisko on tukevasti paikallaan, 
kiinnitä yläleuan kisko hampaisiin puremalla sitä. 
Paina kisko kummaltakin puolelta peukaloilla 
hampaiden päälle.

4. SomnoDent AVANT® -kiskon irroittaminen
Irrota ensin alaleuan kisko painamalla kiskoa 
ylöspäin peukaloilla. Paina sitten yläleuan kisko 
varovasti alas etusormilla ja ota kisko kerralla 
pois suusta. Kun olet ottanut kiskon pois suusta, 
pura se osiin puhdistusta varten (katso 
puhdistusohjeet).
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SOMNODENT®-KISKON 
VÄRJÄYTYMISEN ESTÄMINEN
Ehkäise kiskon värjäytyminen välttämällä 
tupakoimista sekä kahvin, teen, kolajuomien ja 
viinin juomista, kun kisko on suussa. Pese 
hampaat aina huolellisesti ennen kiskon käyttöä.

Potilaat, joilla on amalgaamipaikkoja tai jotka 
käyttävät Pyralvexiä (suuhaavojen ja 
hammasproteesien aiheuttaman ärsytyksen 
hoitoon tarkoitettu liuos, saattavat huomata 
SomnoDent®-kiskon b-flex Comfort Liner™ -
pinnoitteen  värjäytymisen ajan myötä.

Materiaalin värjäytyminen ei heikennä kiskon 
toimivuutta tai lyhennä sen käyttöikää.

PUHDISTAMINEN
Puhdista kisko aamulla heti sen jälkeen, kun 
otat sen pois suusta.

• Huuhtele kisko joka käytön jälkeen 
kylmällä tai haalealla vedellä ja puhdista 
se pehmeällä hammasharjalla ja 
nestemäisellä saippualla.

• Huuhtele kisko hyvin. Älä käytä 
kuumaatai kiehuvaa vettä, sillä se 
vahingoittaa kiskoa.

• Puhdistukseen käytettävän veden 
lämpötila saa olla enintään 45 
celsiusastetta.

VIHJE! SomnoDent AVANT -hihnan 
irroittaminen voi olla tarpeen, jotta pääset 
puhdistamaan kaikki pinnat.

Älä koskaan käytä kuumaa tai kiehuvaa vettä! 
Kuuma tai kiehuva vesi  vahingoittaa kiskoa.

Varoitus!
• Älä puhdista kiskoa hammastahnalla, sillä 

se sisältää hankaavia aineita ja voi 
vahingoittaa kiskoa.

• Älä puhdista kiskoa suuvedellä, sillä se 
heikentää SomnoDent®-kiskon 
materiaalia.

• Älä käytä ultraäänipuhdistusta.
• Vältä orgaanisia liuottimia, kuten 

etanolia ja asetonia.
• Älä altista hihnaa hammasproteesien 

puhdistusaineille yli 30 minuuttia 
viikossa.

SomnoMed® suosittelee SomTabs-
puhdistustablettien käyttöä 15 minuutin ajan 
kahdesti viikossa.

SÄILYTYSOHJEET
Säilytä SomnoDent® AVANT® -kiskoa aina 
kuivassa säilytyskotelossa ilman kantta, kun se 
ei ole käytössä. Säilytyskotelo toimitetaan 
kiskon mukana.

Huomautus!
Älä säilytä hihnaa vedessä tai muussa nesteessä. 
Hihna täytyy puhdistaa säännöllisesti ja 
säilyttää kuivana, jotta sen ominaisuudet 
säilyvät hyvinä.



SomnoDent Avant has a warranty of 2 years 

SOMNODENT®-KISKON 
KÄYTTÖ MATKUSTAESSA 
Puhdista ja kuivaa SomnoDent® AVANT®-
kisko huolellisesti ennen matkaa ja aseta se 
sitten tuotteen mukana toimitettuun 
säilytyskoteloon ilman vettä.

Huomaa, että SomnoDent®-säilytyskotelo ei 
ole ilma- eikä vesitiivis.

SÄÄNNÖLLINEN TARKASTUS
Tarkasta säännöllisesti, ettei SomnoDent® 
AVANT® -kiskossa ole vaurioita tai 
halkeamia. Jos kisko on vaurioitunut tai rikki, 
sitä EI saa enää käyttää, sillä se voi aiheuttaa 
loukkaantumisen, kuten tukehtumisen tai 
repeämävammoja.

KORJAUKSET
Vaurioituneita tai rikkinäisiä kiskoja ei saa 
käyttää, sillä ne voivat aiheuttaa vammoja.

Ota yhteyttä hammaslääkäriin. Hän toimittaa 
kiskon korjattavaksi valtuutettuun 
SomnoMed®-liikkeeseen.

Kaikki korjattavat kiskot on toimitettava 
hammaslääkärille myös takuuaikana. Niitä ei 
saa lähettää suoraa SomnoMedille®!

Esimerkkejä palautuksista, joita takuu ei kata

Kisko rikkoutunut muutoin kuin normaalin 
käytön aikana, lemmikki on pureskellut kiskoa, 
kisko on altistunut liian kuumalle tai 
syövyttävälle puhdistusaineelle tai potilaalle 
on tehty muutoksia hampaisiin tilauksen 
tekemisen jälkeen.

SomnoDent®-kiskon palauttaminen

Takuutyöt saa tehdä ainoastaan valtuutetussa 
SomnoMed®-liikkeessä. Kiskon lähettää 
hammaslääkäri, ei potilas. Hammaslääkärit 
lähettävät kiskon, alkuperäiset mallit ja 
purennat sekä korjauslomakkeen korjausta 
varten. Lisävarusteita ei toimiteta mukana. 
Emme toimita uusia lisävarusteita korjatun 
kiskon mukana. Takuu ei ole voimassa, jos 
kiskoon on tehty rakenteellisia muutoksia.
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TAKUU
SomnoDent® AVANT® -kiskon takuu on kaksi 
(2) vuotta siitä lukien, kun se lähetetään 
SomnoMediltä® hammaslääkärille.

Tietoa SomnoMedin® takuukäytännöstä on 
verkkosivustollamme osoitteessa 
www.somnomed.com.



SOMNODENT® AVANT® -
KISKON ESITTELY

HIHNA

ALALEUAN 
KISKO

YLÄLEUAN 
KISKO

HIHNAN 
KIINNITYSKOHTA

HIHNAN KOKO MERKINTÄ

SARANA
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SOMNODENT® AVANT® -KISKON SÄÄTÄMINEN

•  Hammaslääkärisi on kiinnittänyt "0"-hihnan SomnoDent® AVANT® -kiskoon 
ennen kiskon lähettämistä.

• SomnoDent® AVANT® -kiskoa voi säätää vaihtamalla AVANT®-hihnaa.
• Kun hihnan numero suurenee yhdellä, hihna siirtää leukaa 1mm edemmäs kuin 

aiempi hihna.

LEUAN SIIRTÄMINEN ETEENPÄIN : Käytä hihnaa, jonka numero on nykyistä hihnaa 
suurempi. 

LEUAN SIIRTÄMINEN TAAKSEPÄIN: Käytä hihnaa, jonka numero on nykyistä  
hihnaa pienempi.

TÄRKEITÄ HUOMAUTUKSIA!

• Kun käytät kiskoa ensimmäisen kerran, on 
suositeltavaa aloittaa "0"-hihnalla, ellei 
nukkumiseen erikoistunut hammaslääkäri ole 
toisin määrännyt.

• SomnoDent® AVANT® -hihna saattaa muotoutua 
potilaan ainutlaatuiseen kiskoon käytön aikana. 
Tämä muutos tapahtuu ensimmäisen kahden viikon 
aikana. Hihna ei muutu enää tämän jälkeen. 
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EteenTaakse

. 4

Aloitusasento + 4,0 mm- 1,0 mm

- 1,0 mm 0,0 mm + 4,0 mm



OMAT AVANT®-HIHNANI

OMA AVANT®
-HIHNASARJANI ON: LARGE     MEDIUM      SMALL

• SomnoDent® AVANT® -kiskon mukana toimitetaan 10 eri kokoista AVANT®-hihnaa, jotka työntävät leukaa eteenpäin 8 mm ja taaksepäin 1 mm.
• Jokainen yhtä numeroa suurempi hihna siirtää leukaa 1 mm edemmäs  ja yhtä numeroa pienempi 1 mm taemmas.
• Kiskon mukana on toimitettu hihnasarja, joka vastaa parhaiten leukasi kokoa. Ympyröi toimitettu hihnasarja seuraavista vaihtoehdoista.

1 1

HIHNA- 
SARJA

HIHNAN 
NUMERO-1 0

+1.0mm

-1.0mm

1 2 3 4 5 6 7 8
Hihnan 
numero



AVANT®-HIHNAN KIINNITTÄMINEN

2 3 4

VAIHE 1: Pidä kiinni yläleuan 
kiskosta ja paina hihnan 

valkoinen pää hihnan 
pidikkeeseen.

VAIHE 2: Vedä hihnaa, kunnes 
hihnan keskiosa on pidikkeessä.

VAIHE 3: Pidä hihnaa 
pystysuorassa. Paina oikea hihnan 

aukko alaleuan kiskon oikeaan 
saranaan. Pidä hihnaa 

pystysuorassa ja toista sama 
vasemmalle saranalle.

VAIHE 4: Käännä hihnaa alas 
siten, että yläleuan ja alaleuan 

kisko koskettavat toisiaan.

1
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VIHJE! Puhdista hihna, hihnan pidike tai sarana 
tarvittaessa pehmeällä hammasharjalla ennen käyttöä.



AVANT®-HIHNAN IRROITTAMINEN
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2 3 4

VAIHE 1: Käännä hihna 
pystysuoraan.

VAIHE 2: Kun hihna on 
pystysuorassa, vedä oikean hihnan 

reikä ulos oikeasta saranasta. 
Toista sama vasemmalle saranalle.

VAIHE 4: Vedä hihna ulos 
hihnan pidikkeestä.

VAIHE 3: Vedä hihnaa, 
kunnes hihnan pidike on 

hihnan valkoisessa päässä.

1



LISÄVARUSTEET 

HIHNAT

HIHNAKOTELO

SÄILYTYS- 
KOTELO

SOMNODENT® 
AVANT®

Säilytä SomnoDent® AVANT® -kiskoa säilytyskotelossa päivällä ja silloin, 
kun se ei ole käytössä. Loput yhdeksä hihnaa mahtuvat hihnakoteloon. 
Niiden avulla voit säätää hihnan asentoa.

14



PvmPvm Käytetyn hihnan numero Käytetyn hihnan numero

AVANT®-KISKON SÄÄTÖTIEDOT

*Muista merkitä tiedot unipäiväkirjaan ensimmäisten 30 päivän ajan (päiväkirja on tämän käyttöohjeen lopussa).
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Uni- ja käyttökokemuspäiväkirja
Pidä kirjaa unen ja SomnoDent®-kiskon käyttökokemuksesta seuraavilla 
sivuilla olevassa päiväkirjassa ensimmäisten kuuden viikon ajan. Jos 
ongelmia ilmenee, keskustele niistä hammaslääkärin kanssa.

SomnoDent® toimii parhaiten, kun se on sovitettu oikein. Sen pitää istua 
hyvin, mutta tuntua mukavalta suussa.

SomnoDent®-hoito on kliinisesti validoitu obstruktiivisen uniapnean 
tehokas hoitomuoto. Aloita siis hoito heti tänä yönä, jotta voit nauttia 
levollisesta unesta ja virkeydestä päivisin.

Käyttömukavuuden arvosana
1  Erittäin hyvä: Pystyt nukkumaan koko yön ilman ongelmia.

2  Hyvä: Pystyt nukkumaan lähes koko yön ilman, että kisko tuntuu 
epämukavalta.

3  Melko hyvä: Pystyt käyttämään kiskoa ja nukkumaan vähän, mutta otat 
kiskon pois suusta jossain vaiheessa yöllä.

4  Heikko: Käytit kiskoa, mutta et pystynyt nukkumaan.

5  Tarvitset apua: Et pysty käyttämään kiskoa edes hereillä.
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1 5     4     3     2     1    

2 5     4     3     2     1  

3 5     4     3     2     1  

4 5     4     3     2     1  

5 5     4     3     2     1  

6 5     4     3     2     1  

7 5     4     3     2     1

8 5     4     3     2     1

9 5     4     3     2     1

10 5     4     3     2     1

11 5     4     3     2     1    

5     4     3     2     1  

13 5     4     3     2     1  

14 5     4     3     2     1  

15 5     4     3     2     1  
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MUKAVUUSTASOKÄYTTÖTUNNITUNTA & KÄYTTÖKOKEMUKSIAPVMYÖ KÄYTETTY HIHNA



16 5     4     3     2     1    

17 5     4     3     2     1  

18 5     4     3     2     1  

19 5     4     3     2     1  

20 5     4     3     2     1  

21 5     4     3     2     1  

22 5     4     3     2     1

23 5     4     3     2     1

24 5     4     3     2     1

25 5     4     3     2     1

26 5     4     3     2     1    

5     4     3     2     1  

28 5     4     3     2     1  

29 5     4     3     2     1  

30 5     4     3     2     1  
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MUKAVUUSTASOKÄYTTÖTUNNITUNTA & KÄYTTÖKOKEMUKSIAPVMYÖ KÄYTETTY HIHNA



31 5     4     3     2     1    

32 5     4     3     2     1  

33 5     4     3     2     1  

34 5     4     3     2     1  

35 5     4     3     2     1  

36 5     4     3     2     1  

37 5     4     3     2     1

38 5     4     3     2     1

39 5     4     3     2     1

40 5     4     3     2     1

41 5     4     3     2     1    

5     4     3     2     1  

43 5     4     3     2     1  

44 5     4     3     2     1  

45 5     4     3     2     1  

42

MUKAVUUSTASOKÄYTTÖTUNNITUNTA & KÄYTTÖKOKEMUKSIAPVMYÖ KÄYTETTY HIHNA



SomnoMed Finland Oy 
Aleksis Kiventie 30
FI-65300 Vaasa, Suomi
00800 766 66 633 
asiakaspalvelu@somnomed.com 
www.somnomed.com/fi

SomnoMed AG
Steinhauserstrasse 74
CH-6300 Zug
T +41 (0) 41 501 46 40
F +41 (0) 41 501 46 42 
swissinfo@somnomed.com 
www.somnomed.com

SomnoMed AG on ISO 
13485 sertifioitu.

SomnoMed®-tuotteet on 
rekisteröity seuraavilla 
alueilla: EU, Sveitsi, USA, 
Kanada, Japani, Australia, 
Etelä-Korea, Hong Kong.

SomnoMed® -tuotteet 
ovat patentoituja, 
ensimmäisen luokan 
yksilöllisesti valmistettuja 
lääkinnällisiä laitteita.

Copyright © SomnoMed, kaikki oikeudet pidätetään.
SomnoMed® & SomnoDent® ovat SomnoMed-yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä.




